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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 9 de 
desembre de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

Governació 

 Expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Autoritzar a donar d’alta un treballador de la llicència de taxi número 7, a instància de 

EXCAVACIONS MIM SARROCA, SL.  

Concedir i denegar llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres 

elements, davant establiments de  pública concurrència. 

 Resoldre tres reclamacions de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Recursos Humans 

 Contractar treballadors  mitjançant conveni de col�laboració social. 

 Benestar Social 

 Tramitar el pagament de la factura presentada per Creu Roja, Assemblea Comarcal l’Alt 

Penedès en concepte de despeses de personal i de vigilància de l’Alberg de la Verema del 

2013. 

 Resoldre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats 

privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones 

durant l’any 2013. 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer de la Font número 39 

2n i anul�lar el rebut corresponent al cànon del mes de novembre de 2013. 

 Urbanisme 

 Encarregar a Batlle i Roig, C.B. Arquitectes la redacció de l’avantprojecte d’Urbanització 

de l’espai públic situat a l’eix de la via ferroviària. 

 Fixar els preus de l’arrendament o lloguer de les places d’aparcament corresponents a 

la segona planta i modificar els preus de l’arrendament o lloguer de les places de la primera 

planta de l’aparcament de Pau Casals. 

 Habitatge 

 Aprovar conveni per la subvenció per la instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la Plaça 

Pau Casals número 15.  

 Aprovar conveni per la subvenció per la instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la Plaça 

Pau Casals número 12.  

 Aprovar conveni per la subvenció per la instal�lació d’un ascensor a l’edifici de la Plaça 

Pau Casals número 13.  

 Adjudicar a 9COVISEN, SL les obres de paleta per a l’edifici de la Rambla Nostra 

Senyora número 39 – Casa Masllorens. 

 Comerç i Turisme 

Autoritzar per ocupar la via pública amb una parada al mercat no sedentari dels 

dissabtes. 

 Serveis Urbans 

 Aprovar l’acceptació de la cessió de 8 papereres metàl�liques així com també 

l’acceptació de les condicions per a la formalització i execució en el marc del Règim 

regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la 

diputació de Barcelona. 
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 Estimar integrament el recurs de reposició contra la prorroga aprovada en data 14 

d’octubre de 2013 i prorrogar la concessió del servei públic municipal de transport municipal 

de viatgers a l’empresa La Hispano Igualadina, SL. 

 Mobilitat 

 Habilitar àrea de zona blava i reordenar les reserves existents de càrrega/descàrrega i 

PMR al carrer de l’Espirall i anul�lar 25 places de zona blava de davant del Cementiri. 

 Cultura 

 Subscriure conveni amb la Societat Coral El Penedès pel seu funcionament. 

 Aprovar l’aportació municipal a l’Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès 

per la celebració de la Festa dels Tres Tombs. 

Joventut 
Aprovar l’expedient de contractació administrativa dels serveis  del Programa de 
dinamització juvenil “La intervenció socioeducativa amb adolescents i joves al bari de 
l’Espirall” 
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